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A família Fabaceae possui distribuição cosmopolita, com cerca de 650 gêneros e
aproximadamente 18000 espécies, das quais cerca de 1500 ocorrem no Brasil, com diversos
representantes em ambientes de Restinga. Este trabalho teve como objetivo investigar a
biologia floral, os mecanismos de polinização e de reprodução de Chamaecrista ramosa
(Vogel) H.S. Irwin & Barneby e C. flexuosa (L.) Greene na Restinga da RPPN Nossa Senhora
do Oiteiro de Maracaípe em Ipojuca, PE (08031’48’’ S e 35001’05’’ W). Foram analisados a
morfologia floral, a seqüência de antese, o comportamento dos visitantes florais (através da
observação de indivíduos focais) e o sistema reprodutivo (apartir de cruzamentos controlados,
utilizando-se 50 flores para cada tratamento). As flores são zigomorfas, com a presença de
uma pétala diferenciada, possuem corola dialipétala formada por cinco pétalas e cálice
dialissépalo com cinco sépalas. A abertura inicia-se nas primeiras horas da manhã, momento
em que o estigma e as anteras apresentam-se funcionais. As flores apresentam duração de ca.
24 horas e ao longo do primeiro dia, em ambas as espécies, as pétalas modificam a sua
coloração de amarelo passando a apresentar um tom avermelhado. O androceu é formado por
dez estames livres, com discreta diferença de tamanho numa mesma flor, havendo uma
separação espacial do mesmo com o gineceu. O pólen das flores das duas espécies é coletado
através de movimentos vibratórios (“buzz pollination”) exercidos pelas abelhas visitantes, o
que proporciona uma saída mais eficiente dos grãos das anteras poricidas. Abelhas dos
gêneros Xylocopa e Centris foram observadas visitando as flores de ambas as espécies, sendo
consideradas polinizadoras, devido ao seu tamanho e comportamento de visita, ocasionando
contato com as estruturas reprodutivas das flores. Devido ao fato das duas espécies de
Chamaecrista serem sincronopátricas, há sobreposição de grande parte dos visitantes florais.
Os resultados dos experimentos de sistema reprodutivo foram semelhantes para as espécies:
ambas são autocompatíveis, pelo sucesso ocorrido na autopolinização manual, porém não
houve formação de frutos por autopolinização espontânea nem por agamospermia. Para ter
sucesso reprodutivo, as duas espécies estudadas demonstraram total dependência da ação dos
polinizadores, os quais utilizam estas plantas como fontes de alimento para suas larvas em
períodos de escassez de recursos comuns no ambiente de Restinga. (CNPq)
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